
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าซองพร้อมสายคล้องคอบัตรประจ าตัวนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ี 1 รายการ495,000.00          495,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด 495,000.00      บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม 339/2562 6/6/62

2 จ้างท าของท่ีระลึก (โล่) และถ้วยรางวัล 2 รายการ 232,000.00          232,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด 232,000.00      บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม 340/2562 6/6/62

3 จ้างท าเกียรติบัตรและบัตรเชิญพร้อมซอง 2 รายการ 148,000.00          148,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด 148,000.00      บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม 341/2562 6/6/62

4 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 301/2562 7/6/62

5 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 302/2562 7/6/62

6 ค่าวัสดุส านักงาน 4 รายการ 4,255.00             4,255.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,255.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 303/2562 7/6/62

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,900.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 304/2562 7/6/62

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 2,100.00             2,100.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 2,100.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 305/2562 7/6/62

9 ค่าจัดจ้างท าป้าย 3 รายการ 5,300.00             5,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 5,300.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 343/2562 7/6/62

10 จ้างท าตรายางตามแบบ 14 รายการ 3,540.00             3,540.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,540.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 344/2562 7/6/62

11 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 4,996.90             4,996.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส จ ากัด 4,996.90          บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 345/2562 7/6/62

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 48,550.18            48,550.18       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 48,550.18        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 307/2562 10/6/62

13 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 11,984.00            11,984.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 11,984.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 308/2562 10/6/62

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 7,383.00             7,383.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,383.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 309/2562 10/6/62

15 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ีองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 346/2562 10/6/62

16 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 9,375.00             9,375.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,375.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 311/2562 11/6/62

17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 73,896.34            73,896.34       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 73,896.34        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 312/2562 11/6/62

18 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 6,976.40             6,976.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,976.40          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 313/2562 11/6/62

19 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 83,009.53            83,009.53       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 83,009.53        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 314/2562 11/6/62

20 จ้างท าตรายางตามแบบ 6 รายการ 7,400.00             7,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 7,400.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 348/2562 11/6/62

21 จ้างซ่อมหลังคาและซ่อมฝ้าอาคารเรียน 4 ช้ัน 1งาน 65,000.00            65,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิตต์ิ  ชัยยา 65,000.00        นายณัฐกิตต์ิ  ชัยยา ราคาเหมาะสม 349/2562 11/6/62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 47,276.13            47,276.13       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 47,276.13        บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 350/2562 11/6/62

23 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 351/2562 12/6/62

24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 81,696.64            81,696.64       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 81,696.64        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 317/2562 13/6/62

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  5 รายการ 4,735.00             4,735.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,735.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 318/2562 13/6/62

26 จ้างอัดภาพสี 1 รายการ 1,884.00             1,884.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,884.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 352/2562 13/6/62

27 จ้างท าตรายางตามแบบ 6 รายการ 1,380.00             1,380.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,380.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 353/2562 13/6/62

28 จ้างท าตรายางตามแบบ 6 รายการ 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 5,000.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 354/2562 13/6/62

29 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 355/2562 13/6/62

30 จ้างท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 1 รายการ 250,000.00          250,000.00      เฉพาะเจาะจง นางพิชญาพร  อุดมประเสริฐกิจ 250,000.00      นางพิชญาพร  อุดมประเสริฐกิจ ราคาเหมาะสม 004/2562 17/6/62

31 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ 22,500.00            22,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม ซาวน์ 22,500.00        ร้าน เอ็ม ซาวน์ ราคาเหมาะสม 280/2562 17/6/62

32 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 340/2562 17/6/62

33 จ้างจัดท ากฎหมายล าดับรอง 1 รายการ 2,000,000.00        2,000,000.00   คัดเลือก หสม. "ท่ีปรึกษากฎหมายพระอาทิตย์ ๑" 2,000,000.00    หสม. "ท่ีปรึกษากฎหมายพระอาทิตย์ ๑" ราคาเหมาะสม 008/2562 18/6/62

หสม. ท่ีปรึกษากฏหมายเจ้าพระยาพระอาทิตย์ 2 2,030,000.00    

คณะบุคคลกิตติศักด์ิและคณะ 2,050,000.00    

34 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 10,700.00            10,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 10,700.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 342/2562 18/6/62

35 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในหนังสือพิมพ์ 48,150.00            48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน) 48,150.00        บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 364/2562 19/6/62

36 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ 36,476.30            36,476.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค ริม เทอฟ อีควิพเม้นท์ จ ากัด 36,476.30        บริษัท แปซิฟิค ริม เทอฟ อีควิพเม้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 365/2562 20/6/62

37 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 35,984.10            35,984.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 35,984.10        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 324/2562 21/6/62

38 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 325/2562 21/6/62

39 ค่าวัสดุส านักงาน 14 รายการ 12,282.00            12,282.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 12,282.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 327/2562 24/6/62

40 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 81,696.64            81,696.64       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 81,696.64        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 328/2562 24/6/62
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41 ค่าวัสดุส านักงาน 11 รายการ 23,520.00            23,520.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 23,520.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 329/2562 24/6/62

42 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ 7,015.00             7,015.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 7,015.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 330/2562 24/6/62

43 จ้างท าตรายางตามแบบ 2 รายการ 420.00                420.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 420.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 369/2562 24/6/62

44 จ้างท าตรายางตามแบบ 5 รายการ 540.00                540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 540.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 370/2562 24/6/62

45 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 300.00                300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 300.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 371/2562 24/6/62

46 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 4,440.00             4,440.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,440.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 372/2562 24/6/62

47 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 1 รายการ 96,300.00            96,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกมลศิลป์การพิมพ์ 96,300.00        ร้านกมลศิลป์การพิมพ์ ราคาเหมาะสม 373/2562 24/6/62

48 จ้างท าเส้ือส าหรับการแข่งขันกีฬารร.กีฬาแห่งประเทศไทย 499,150.00          499,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 499,150.00      บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 005/2562 26/6/62

49 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 13,696.00            13,696.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 13,696.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 377/2562 26/6/62


